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N YG Å R D S M I N D E 
V I N G Å R D  &  PA R KG O L F
Nygårdsminde Vingård i Vendsyssel er med sin beliggenhed på breddegrad 

57,29° Danmarks nordligste – og måske smukkeste – professionelle vingård og i 

sig selv et besøg værd.

Vores ambition som vinbønder er at producere kvalitetsdruer til elegante 

vine og være med til at sætte Danmark på vinlandkortet. Vores vingård ligger 

i idylliske omgivelser, med både velplejede vinmarker og et smukt parkanlæg 

med parkgolfbaner. De perfekte rammer for unikke oplevelser.

Vi tilbyder salg af vinplanter og et eksklusivt udvalg af vore vine, rundvisning i 

vinmarkerne og vinsmagning, kurser i vindyrkning, særlige sommersmagninger 

i vinmarken, yoga, parkgolf, juletræsfældning og mulighed for picnic både 

for individuelle besøgende og grupper. For virksomheder, netværk og større 

grupper skræddersyr vi gerne helt unikke oplevelser alt efter jeres ønsker. Vi 

tilbyder også helt særlige VIP-faciliter med mødefaciliteter for mindre grupper.

Vi glæder os til at se dig! 

Venlig hilsen 

Gitte & Jan Lunde

26306448
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DA N S K  V I N  I  S Æ R K L A S S E 
På Nygårdsminde Vingård har vi 2.500 vinstokke fordelt på 5 parceller og 2 

hektar. De ældste vinstokke er fra 2010, hvor vi plantede vores første vinparcel. 

Vinstokkene er økologisk certificerede, da vi dyrker vinplanterne uden brug af 

kemiske hjælpemidler.

Når høsten er veloverstået i efteråret, transporterer vi vindruerne til Glenholm 

Vingård i Vesthimmerland, hvor vores vinmager står for vinificeringen. Det sker 

i et tæt samarbejde og gerne med vores hjælp ved fremstilling af vinene.

At dyrke vin i Danmark kræver viden om hvilke druesorter, der er velegnet til 

det danske klima. Og så er der selve arbejde i vinmarken: Hvad er den bedste 

opbindingsmetode. Hvor hårdt skal druerne udtyndes? Og hvor længe kan vi 

trække høsttidspunktet for at opnå den bedste sødme i druerne? Endelig er 

der udfordringer som: Vil det regne og blæse under blomstringen af vinen 

med risiko for skade på druerne? Vil sommeren modne druerne tilstrækkeligt? 

Hvordan sikrer vi sygdomsbekæmpelse i vinmarken? Og vil vinterfrosten 

forvolde skader på vinstokkene?

Ja, det kræver sin vinbonde at dyrke vin i Danmark. Det vil vi gerne fortælle 

mere om.
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U N I K K E  O P L E V E L S E R
F O R  A L L E
Nygårdsminde Vingård & Parkgolf tilbyder unikke oplevelser for alle fx:

Hele året: Parkgolfbanen er åben. Bookning er ikke nødvendig.

Maj-oktober: Rundvisning i vinmarkerne og vinsmagning alle weekender og 

helligdage samt efter aftale.

Juli til første uge i august: Rundvisning og vinsmagning hver dag. Desuden 

særlige arrangementer som vinsmagning i vinmarkerne og yoga.

September: Åben vinmark og Nordjysk Mesterskab i Parkgolf (gratis).

December: Juletræsfældning for individuelle besøgende, grupper eller 

virksomheder.

Hele året: Kurser for vinbønder – på Nygårdsminde vingård eller i din vinmark.

Se aktuelle arrangementer og priser på www.nygaardsminde.dk

Vi har budt velkommen til mange forskellige typer af arrangementer som fx: 

Fødselsdag, firmaudflugt, company dag, bryllup, teambuilding, strategiseminar, 

polterabend, MC-træf, klassearrangementer for skoler og gymnasier, 

foreningsudflugt, fætter-kusine træf, pintripovernatning og meget mere.

Hvad kunne du tænke dig?
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PAR KG O L F – E N S J OV 
AKT I V I T ET F O R AL L E

Parkgolf er et sjovt spil for alle aldre. Det er meget letterede end almindelig golf 

og alle kan være med. 

Parkgolfudstyret, som I låner ved ankomst, hvor I også betaler, er en kølle og 

en bold på størrelse med en tennisbold og en lille tee, som I bruger fra hvert 

udslagssted. 

Parkgolfbanen består af tre mindre baner, som kaldes sløjfer. En sløjfe er ca. 

500 m. lang og består af 9 huller. Reglerne er helt simple – hvem spiller bolden i 

hul med færrest slag! 

I har mulighed for at spille på alle 3 sløjfer. Er I to personer, tager det ca. 1 ½ 

time. I kan spille 2-5 personer ad gangen og låne en lille trækvogn med på jeres 

tur.  

Parkgolf er en fantastisk aktivitet for familier, vennepar eller grupper. I kan 

naturligvis kombinere parkgolf med besøg i vinmarkerne og vinsmagning. Rundt 

omkring parkgolfbanen er der masser af plads til udfoldelse for børn og vokse. 

Her er også mulighed for at slå sig ned med picnic – ude eller inde, hvor der 

også er adgang til toiletter. Picnickurven kan I bestille hos os.

Parkgolfbanen er anlagt som et parkanlæg foran vinmarkerne med mange 

forskellige buske og træer og er utrolig smuk i sig selv.
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S M A G  PÅ  N YG Å R D S M I N D E
Hver eneste flaske Nygårdsminde vin afspejler en masse tid, tålmodighed og 

passion kombineret med vinbondens omhu i vinmarken, vind, vejr og jordbund 

samt vinmagerens præg i vineriet. Vi lover dig smag af høj kvalitet.

Vi har et eksklusivt sortiment af Nygårdsminde vine: Rosévine og hvidvine fra 

forskellige årgange, rødvin, mousserende rosévin og sød rosévin. Derudover har 

vi også gin krydret med smagen af bl.a. vore vindruer.

Den røde rondo drue og den hvide solaris drue er de mest dominerende af vore 

druer, men vi har også andre druesorter, der kan være med til at give vore vine 

en særlig kant. Vindruer som vores, modner langsomt og akkumulerer deres 

smag. Nygårdsminde vine er derfor ofte komplekse og afbalancerede med høj 

syre. 

Vi er også specialiserede i salg af vinplanter til friland eller til drivhus. Vi har et 

bredt sortiment og rådgiver gerne om valg af planter og vindyrkning.

Du kan købe vore produkter direkte fra vingården i Brønderslev eller bestille 

gratis levering til Frederiksberg eller Lyngby mm. ved at kontakte os. Du kan 

også bestille direkte via vores hjemmeside.
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BE S Ø G N YG ÅR D S M I N D E 
V I N G ÅR D & PAR KG O L F

ParkgolfParkgolf

Alle dage 9.00-21.00Alle dage 9.00-21.00

VingårdVingård

Vinsalg i gårdbutikken og mulighed Vinsalg i gårdbutikken og mulighed 

for drop-in rundvisning i vinmarkerne: for drop-in rundvisning i vinmarkerne: 

Weekend og helligdage, juli måned Weekend og helligdage, juli måned 

og første uge i august: 10.00-17.00 og første uge i august: 10.00-17.00 

OG efter aftale alle andre dage.OG efter aftale alle andre dage.

Gitte & Jan LundeGitte & Jan Lunde

Tolstrupvej 102, 9700 Brønderslev Tolstrupvej 102, 9700 Brønderslev 

lunde@nygaardsminde.dk lunde@nygaardsminde.dk 

+4526306448 +4526306448 

www.nygaardsminde.dkwww.nygaardsminde.dk


